
Dit document is eigendom van: Maarten; van de familie Lusink
De houder van dit document is verantwoordelijk voor het gebruik en dient deze zorgvuldig te bewaren.

Maarten; van de familie Lusink, 
In care of Postbus 79 
Non Domestic 
Winsum, Groningen, Nederland [9950AB] 
Real Land Europe 

AGC
gerechtsdeurwaarders & incasso
Postbus 22
9636 ZG Zuidbroek

Winsum, 3 december 2012

Betreft: Tweede herinnering openstaande factuur & nog niet retour ontvangen eigendom (brieven)
Bijlagen: één (1) Factuur 2012.AGC.002d

Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.
Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben.

Geachte heer/mevrouw,

Tot op heden heeft u helaas uw betaling van de factuur i.v.m. schending auteursrecht nog niet voldaan noch 
heeft u mij de begeleidende brieven retour doen komen (voorzien van een paraaf en de naam van de 
medewerker van AGC die de brief in behandeling heeft gehad).

Op dit moment staan de volgende facturen (met oorspronkelijke factureringsdatum en huidige 
factuurwaarde) nog open voor betaling door AGC:

– Factuur  2012.AGC.001 – 26/07/2012 – €25.397,22 (600gr. goud)
– Factuur  2012.AGC.002 – 26/09/2012 – €25.397,22 (600gr. goud)

Indien u niet binnen 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de openstaande facturen betaald 
heeft, zal ik in overeenstemming met mijn Kennisgeving (Verklaring van Begrip en Intentie) - zoals per 10 
april 2012 verstuurd aan mevr. B.W. Armgard van Amsberg- zur Lippe Biesterfeld - gebruik maken van de 
diensten van twee (2) mensen ter inning van de openstaande facturen en nog niet retour ontvangen 
eigendom (brieven/kennisgevingen).

Ik ga er van uit dat u bovenstaande volledig heeft begrepen.

Zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder belofte of 
overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Namasté
(De ziel in mij, groet de ziel in jou)

……………………………………………………………………….. 

Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink, geboren op 30 maart 1973 te Winsum en levende als vrij en 
soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige  
capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: ©  
MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. 


